
16

§A§ rffiffix
il§ r*ilhrÂ§

ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS No 42t2021.

PROCESSO ADMTN|STRATTVO DE LTCITAÇÃO No:24t2021.
PREGÃO PRESENCTAL NO:23 12021

PREÂMBULO

í. DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado neste
Município, observada a ordem de classificação, os preços registrados relacionados
no anexo deste instrumento, através da Planilha de Vencedor, contendo os itens
vencidos pela Compromissária, objetivando o compromisso de aquisição de pneus
novos e câmaras de àÍ, além de prestação de serviços de alinhamento,
balanceamento, cambagem e recapagem de pneus para as máquinas e veículos do
Município de São Félix de Minas/MG, nas condições estabelecidas no ato
convocatório.

í.1 Fornecedor

Empresa Glauber Rodrigues Alves Gomes 08890433612, CNPJ no.
42.248.745/0001 - 14, com sede na Rua João Cristovão de Bastos, No 56, Centro,
São Felix de Minas/MG, CEP: 35.275-000, telefone: (33) 399945-2444, representada
pelo So. Glauber Rodrigues Alves Gomes, Brasileiro, Casado, residente e domiciliado
em são Felix de Minas/MG, RG n. 10196966 SSP/MG, cPF no.088.904.330-12.
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Aos 14 dias do mês de julho de 2021, na sede da Prefeitura Municipal de São Félix
de Minas, foi celebrada e assinada a presente Ata de Registro de Preços, conforme
deliberação da Ata do Pregão Presencial No 2312021 do respectivo resultado
homologado, publicado em 1210712021, que vai assinada pelo Prefeito do Município
de São Felix de Minas e pelo representante legal do licitante classificado para
registro de preços, qualificado e relacionado abaixo, a qual será regida pelas regras
e condições constantes do Processo Licitatório em epigrafe e nesta Ata de Registro
de Preços.

O MUNICípIO oe SÃO rÉltx DE MTNAS - MG, devidamente inscrito no CNPJ sob
o no.01.613.12110001-71, com sede na Rua Frei Inocêncio,236, centro, nesta
cidade, CEP: 35.275-000, neste ato representado pelo Prefeito Sro. Marcos
Alexandre Gonçalves Sordine, brasileiro, casado, portador do CPF no

115.661.376-08, Cl MG-16.307.823 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua
Orquídea, no 1J, Planalto, neste Município, adiante denominado simplesmente
MUNICIPIO e ORGAO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS e de outro
lado, a empresa adjudicatária no item abaixo doravante denominada simplesmente
COMPROMISSARIA, com base no Processo de Licitação No:24t2021, Pregão para
Registro de Preços No:2312021, e de conformidade com Lei Federal no. 10.520102;
Lei Federal n.o 8.666/93 e Lei Complementar no. 12312006, observadas as cláusulas
e condições seguintes:
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ULA PRIMEIRA - OBJETO E FINALIDADE - O objeto deste instru
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CLÁUS
o o registro de preços para futura aquisição de pneus novos e câmaras de ar, além
de prestação de serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem e recapagem
de pneus para as máquinas e veículos do lt/unicípio de São Felix de Minas - MG,
especificados Anexo I deste instrumento.

1.1. A finalidade desta Ata de Registro de Preços é atender as necessidades da
Administração Direta do Município de São Félix de Minas, na futura o registro de
preços para futura aquisição de pneus novos e câmaras de ar, além de prestação de
serviços de alinhamento, balanceamento, cambagem e recapagem de pneus para
as máquinas e veículos do Município de São Felix de Minas - MG, de acordo com
as especificações, quantitativos e condiçÕes constantes no Edital e seus Anexos.

1.2. O prazo de validade desta Ata de Registro de Preço é de 12 (doze) meses,
contados a partir da assinatura do Compromisso de Fornecedor.

í.3. O valor total registrado nesta Ata de Registro de Preço e de R$ 21.350,00 (vinte
e um mil trezentos e nta reais co te aos itens descritos Abaixo:

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÃO OE FORNECIMENTO _ A ObrigAçãO dE
fornecimento dos produtos/prestação de serviços previstos no respectivo edital de
licitação e proposta comercial, que ficam fazendo parte integrante e indissociável do
presente instrumento.

2.1. A fiscalização será ampla, geral e irrestrita, ficando a cargo do Secretário
Municipal de obras e Transportes, requisitante do produto/serviço.

cLÁusuLA TERCEIRA - PRAZO - A vigência da Ata de Registro de preços é de
12 (doze) meses, durante o prazo de validade deste compromisso, vigorará a ata de
registro de preços a ele integrante, período no qual o Compromissário Fornecedor
estará obrigado a fornecer para o Município o objeto deste compromisso, sempre
que por ela for exigido, na quantidade pretendida e dentro das especificaçÕes
referidas na cláusula primeira.

CLÁUSULA QUARTA - ACRÉSclMo - Na hipotese de acréscimo significativo das
quantidades estimadas do objeto constante da Ata de Registro de Preços, o
Compromissário Fornecedor deverá providenciar meios para atender o Municipio.
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Item Especificação UNID QT
VALOR

UNT
VALOR
TOTAL

66 ALINHAMENTo DE vEÍcul.os LEVES UN 100 R$ 63,00 R$ 6.300,00
67 BALANCEAMENTo (04 RoDAS) vrÍculos LEVES UN 100 R$ 75,00 R$ 7.500,00

68 CAMBAGEM ru ve[cul-os LEVES UN 30 RS 73,00 R$ 2.190,00
69 ALINHAMENTO DE VAM E CAMINHONETE UN 25 R$ 85,00 R$ 2.í25,00
70 BALANCEAMENTO (04 RODAS) VAM E CAMTNHONETE UN 25 R$ 99,00 R$ 2.475,00
71 CAMBAGEM EM VAM E CAMINHONETE UN 8 R$ 95,00 R$ 760,00
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GLÁUSULA QUINTA - PREFERÊNCta - O Município não estará obrigado
do Compromissário Fornecedor uma quantidade mínima dos produtos/serviços,
objeto do presente compromisso, ficando o seu exclusivo critério a definição da
quantidade, do momento e da forma de fornecimento.

cLÁusuLA sExTA - vERlFtcAçÃo Dos PREÇOS - A Prefeitura ]Vlunicipal de
São Felix de Minas poderá, nos termos da legislação em vigor, contratar com outros
fornecedores aquisição dos produtos/serviços objeto do presente compromisso,
vedada, todavia, qualquer contratação destes por preços superiores aos que
poderiam ser obtidos do Compromissário Fornecedor.

GLÁUSULA SÉTIMA - FORNECIMENTO - Sempre que necessitar, ao longo de
todo o período de validade da Ata de Registro de Preço o Município convocará o
Compromissário Fornecedor para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, aperfeiçoe
os instrumentos por ela pretendidos.

CLÁUSULA OITAVA - ORDEM DE FORNECIMENTO - As ordens de fornecimento
ou instrumentos equivalentes, de que trata a cláusula antecedente serão
consideradas, para todos os fins de direito, contratos acessórios ao presente
compromisso.

CLÁUSULA NONA ESPECIFICAÇOES As ordens de fornecimento ou
instrumento equivalentes, descritos na Cláusula anterior deverão conter:
9.í. lndicação dos recursos orçamentários disponíveis e disponibilidade financeira
certificada pela secretaria ÍMunicipal de Fazenda e Planejamento;
9.2. Descrição do objeto, quantidade, marca e valor constante da planilha do
vencedor;
9.3. Local, dia e hora previstos para entrega;
9.4. Assinatura e identificação do requisitante e do ordenador de despesa;
9.5. Número de identificação do Processo Licitatório e da Ata de Registro de Preços;
9.6. Historico adequado para garantia de entrega do objeto.

CLÁUSULA DÉclMA - CONVOCAÇÃO - Será facuttada ao Município convocar o
Compromissário Fornecedor para aperfeiçoar tantos contratos acessórios de
fornecimento quantos forem necessárias para o atendimento de suas necessidades,
respeitado o disposto na Cláusula Quarta.

CLÁUSULA DÉcIMA PRIMEIRA NÃo coMPAREcIMENTo o não
comparecimento injustificado do Compromissário Fornecedor no prazo assinalado
na cláusula sétima para o aperfeiçoamento do contrato acessório de fornecimento,
será considerado como fato qualificador da inexecução total do presente
gonlPromisso, para os fins previstos na legislação em vigor e no presente contrato.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - PREÇO E DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO
- Os valores do objeto do presente, serão os constantes da proposta do vencedor e
os registrados na Ata de Registro de preços.
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12.1. O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de São Félix de
até 30 (trinta) dias apos a data do recebimento da Nota Fiscalou Fatura, diretamente
no setor de compras da Prefeitura Municipal, ou mediante a emissão de Ordem
Bancária em conta corrente indicada pela contratada.

CLAUSULA DÉCIMA TERCETRA ATUALTZAÇÃO FINANCEIRA, DO
CONTROLE E DA REVISÃO DE PREÇOS - Os preços não serão objeto de
atualização financeira por via da aplicação de qualquer índice de correção monetária,
ou mesmo de reajuste de qualquer natureza, dentro do prazo de 12 (doze) meses,
salvo alteraçÕes na legislação federal ou comprovado desequilíbrio financeiro.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORNECIMENTO - O fornecimento do objeto do
presente compromisso de fornecimento deverão ser realizados pelo Compromissário
Fornecedor de acordo com ordem de fornecimento, obedecidas às instruções
relativas a dia, horário e demais condiçÕes.
14.1 - O Compromissário Fornecedor terá 24 (vinte e quatro) horas, contados da
retirada da Ordem de Fornecimento ou ínstrumento equivalente, para contestá-lo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - INSPEçoES E TESTES - o custo com aS
inspeçÕes, testes e quaisquer outras provas exigidas, nos termos das normas
técnicas existentes, indispensáveis paru a comprovação da boa execução do
compromisso de fornecimento correrão por conta do Compromissário Fornecedor.

cLÁusuLA DÉclMA sExrA - ESPEctFtcAçÕES - Estando os produtos/serviços
em desacordo com as especificações e condiçÕes detalhadas no Edital, na Ata de
Registro de Preços e na proposta, o Compromissário Fornecedor deverá retirá-los
do local onde se encontrarem armazenadas ou refazer os serviços, no pruzo de 24
(vinte e quatro) horas da comunicação para assim proceder, sob pena de
configuração da inexecução das obrigações assumidas no presente instrumento,
sem prejuízo das sanções cabíveis.

cLÁusuLA DÉctMA SÉTIMA - suBcoNTRATAÇÃo - Não será admitida, a
qualquer título, a subcontratação de terceiros pelo Compromissário Fornecedor, sem
expressa anuência da Prefeitura.

CLAUSULA DÉclMA olrAVA - sANÇoES ADMtNtsTRATtvAS - o atraso na
entrega/prestação de serviços, sujeitará o compromissário fornecedor à multa de
mora de 0,5% do valor do contrato por dia de atraso.

cLÁusuLA DÉctMA NoNA REtNctDÊNctA ocorrendo o atraso no
fornecimento por duas ou mais vezes consecutivas ou alternadas, a multa a ser
aplicada será de 0,5o/o do valor do contrato por dia de atraso, limitando-se a 10%
(dez por cento).
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GLÁUSULA VtcEStMA - DA lNExEcUÇÃO - A inexecução totat
presente compromisso de fornecimento acarretará na tomada as seguintes sançÕes
contra Compromissário Fornecedor:
20.1. Advertência;
20.2. Multa;
20.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração Pública, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - MULTA - O atraso no fornecimento de
qualquer parcela do objeto sujeitará o compromissário fornecedor à multa de mora
de 0,5% do valor da Ordem de Fornecimento, por dia de atraso;

21.1. O atraso reiterado no fornecimento/prestação de serviços sujeitará o
compromissário à multa de mora de 0,5% do valor da Ordem de Fornecimento
contrato, por dia de atraso;
21.2. A inexecução total do compromisso sujeitará o compromissário fornecedor à
multa de 10o/o (dez por cento) do valor total do compromisso do fornecimento;
21.3. O fornecimento do objeto/prestação de serviços em níveis de qualidade ou
quantidade inferior ao devido sujeitará o compromissário fornecedor a multa de 0,5%
do valor total estimado para o presente fornecimento, por dia de atraso no
cumprimento do estabelecido.

21.4. Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento
administrativo especifico, sendo assegurado ao particular o direito ao contraditorio e
ampla defesa, com todos os meios a eles inerentes;

21.5. As multas são excludentes e independentes e não eximem Compromissário
Fornecedor da plena execução dos fornecimentos contratados.

21.6. o valor das multas aplicadas será sempre deduzido do pagamento.

21.7. As ocorrências relacionadas com a execução do contrato serão anotadas pelo
representante da Administração, nos moldes do art. 67, s 1o da Lei g.666/g3.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DEFESA - Será garantido ao Compromissário
Fornecedor o direito de apresentação de prévia defesa, no prazo de 5 (cinco) dias
Úteis, nas hipóteses em que se tiver por cabível a aplicação das penalidades
previstas neste compromisso.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERcEIRA REScISÃo Do coMPRoMISSo DE
FORNECIMENTO POR ATO UNILATERAL - A rescisão administrativa do presente
compromisso de fornecimento por ato unilateral da Prefeitura obedecerá ao disposto
no parágrafo único do art. 78, da Lei Federal no. 9.666 , de 21 de junho de 1g93.

cLÁusuLA vlGÉslMA QUARTA - vtNcuLAÇÃo Ao EDITAL - para efeitos
obrigacionais tanto no Edital da Licitação na modalidade Pregão para o Registro de
Preços No:2312021, quanto às propostas nela adjudicadas, bem como a Ata de
Registro de Preços, integram o presente compromisso de fornecimento, devendo
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seus termos e condições ser considerados como partes integrantes do
instrumento contratuais.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - FORO - Para todas as questões pertinentes ao
presente compromisso de fornecimento, o Foro será o da Comarca de Mantena -
MG, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por assim estarem justas e acordadas, firmam as partes o presente compromisso
de fornecimento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, com 2 (duas) testemunhas
instrumentárias para que produza jurídicos e legais efeitos.

Prefeitura Munici e Felix de [\íinas - MG, 14 de julho de 2021

MARCOS

Prefeito do Muni
Orgão

TESTEMUNHAS:
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